
 

 

ŠOLSKI KOLEDAR od maja do konca šolskega leta 2021 
 

Ponedeljek, 17. 5. 2021  seznanitev s točkami praktičnega dela izpita splošne mature 

Sreda, 19. 5. 2021 
 razredne ure za dijake zaključnih letnikov (4. a, 4. b, 4. e po urniku, 4. c pa 18. 5.) 

 oddaja prijavnic na popravne in predmetne izpite (razredniki) 

 zadnji rok za naknadno prijavo na SM iz opravičljivih razlogov 

Četrtek, 20. 5. 2021  zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature 

Petek, 21. 5. 2021 

 zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za zaključni letnik in delitev spričeval 

 dan šole (glede na razmere odpade) 

 razglasitev dobitnika ključa 

 objava razporeda izpitov za dijake 4. letnika 

24. 5.—28. 5. 2021  priprave na SM (verjetno samo na daljavo) 

Ponedeljek, 24. 5. 2021  izpitni rok za 1 popravni izpit in izboljševanje ocen v 4. letniku  

Torek, 25. 5. 2021 
 izpitni rok za 1 popravni izpit ter izboljševanje ocen v 4. letniku 

 rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature in za odjavo od 
spomladanskega izpitnega roka splošne mature 

Sreda, 26. 5. 2021 
 izpitni rok za 1 popravni izpit ter izboljševanje ocen v 4. letniku 

 zadnji dan za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev oz. za pisno odjavo od SM (po 
izpitih) 

Četrtek, 27. 5. 2021  zadnji rok za pisno obvestilo kandidatov o tem kako in kdaj bo potekal vpis 

Sobota, 29. 5. 2021  SM (angleščina)  

Ponedeljek, 31. 5. 2021  SM (slovenščina - 2. izpitna pola)  

 OIV (KIZ - 2. letnik) 

Torek, 1. 6. 2021  SM (sociologija, psihologija)  

 objava razporeda ustnih izpitov SM (po e-pošti) 

Sreda, 2. 6. 2021  SM (biologija) 

Četrtek, 3. 6. 2021  SM (geografija) 

Petek, 4. 6. 2021 
 SM (mehanika, elektrotehnika, računalništvo) 

 konec rednega ocenjevanja za nezaključne letnike, kasneje možno samo še popravljanje, 
izboljševanje ocen ali na daljavo ali v šoli (ob predhodni najavi učitelja) 

Sobota, 5. 6. 2021  SM (matematika) 

Torek, 8. 6. 2021  SM (nemščina) 

 športni dan 

Sreda, 9. 6. 2021  SM (zgodovina) 

 vračanje učbenikov (3. letnik) 

Četrtek, 10. 6. 2021  vračanje učbenikov (1. in 2. letnik) 

Petek, 11. 6. 2021  SM (fizika) 

Ponedeljek, 14. 6. 2021  SM (informatika) 

 zaključek projekta KA229 – »SMART CITIES, EUROPEAN ROBOTICS FOR BOYS AND GIRLS« 

Torek, 15. 6. 2021  SM (španščina, francoščina) 

 zaključek projekta KA229 – »SMART CITIES, EUROPEAN ROBOTICS FOR BOYS AND GIRLS« 

Sreda, 16. 6. 2021  SM (kemija) 



 

 razredne ure in oddaja prijavnic za izpite v spomladanskem roku (elektronsko) 

 zaključek projekta KA229 – »SMART CITIES, EUROPEAN ROBOTICS FOR BOYS AND GIRLS« 

14. 6.—23. 6. 2021  ustni izpiti SM po posebnem razporedu 

 maturanti naj vrnejo učbenike na dan zadnjega ustnega izpita, a najkasneje 23. 6. 2021 

16. 6.—21. 6. 2021  vpis v 1. letnik za šolsko leto 2022/2022 

Sreda, 23. 6. 2021  zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za nezaključne letnike 

Četrtek, 24. 6. 2021 
 objava razporeda za izpite v spomladanskem roku (EviWeb) 

 podelitev vulkanov 

 proslava pred dnevom državnosti in zaključek pouka ter delitev spričeval 

Ponedeljek, 28. 6. 2021  začetek poletnih počitnic za dijake 

 priprave na izpite (7.10—10.30) 

Torek, 29. 6. 2021  priprave na izpite (7.10—10.30) 

30. 6.—3. 7. 2021  izpiti 

Ponedeljek, 5. 7. 2021  konferenca po izpitih in delitev spričeval ter obvestil o uspehu 

 oddaja za popravne izpite za avgustovski rok (razrednik) 

Ponedeljek, 12. 7. 2021  seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 

 podelitev maturitetnih spričeval ob 12. uri 

Torek, 13. 7. 2021  zadnji rok za prijavo k jesenskemu izpitnemu roku SM 

12. 7.—14. 7. 2021  e-vpogledi v izpitno dokumentacijo 

Petek, 16. 7. 2021  rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene 

Sreda, 11. 8. 2021  zadnji rok za objavo razporeda za izpite v jesenskem roku (EviWeb) 

Sobota, 14. 8. 2021 
 zadnji rok za poznejšo prijavo na SM iz opravičljivih razlogov 

 priprave na izpite ob predhodni najavi na daljavo 

Ponedeljek, 16. 8. 2021  začetek jesenskega izpitnega roka 

Sreda, 18. 8. 2021  uvodni sestanek ob 8. uri 

Petek, 20. 8. 2021  konferenca po izpitih in delitev spričeval ter obvestil o uspehu 

 zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli 

Torek, 24. 8. 2021  SM (slovenščina) 

Sreda, 25. 8. 2021  SM (matematika) 

26. 8.—30. 8. 2021  SM (tuji jeziki in izbirni predmeti) 

24. 8.—3. 9. 2021  ustni izpiti SM po posebnem razporedu 

 
Datumi se lahko še spremenijo. Nekaj dejavnosti bo poteklo na daljavo in nekaj v šoli. Prav tako nekaj 

avgustovskih datumov še ni določenih, predstavljeni bodo na uvodnem sestanku v avgustu. Za podrobnejše 

razporeditve za splošno maturo v jesenskem roku se pozanimajte na spletni strani ali pri tajnicah ŠMK. 

Govorilnih ur v juniju ni več. 

 

Ravnatelj 

Peter Juvančič 
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